Aan de bewoners/bedrijven van dit pand
Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein tot en met december

Groningen, 26 oktober 2021
Onderwerp:
Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein tot en met december
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2325
Geachte heer/mevrouw,
Bij u in de omgeving werken we aan de nieuwe op- en afritten rondom de rotondes Laan Corpus den
Hoorn en het renoveren en verbreden van het Vrijheidsplein. In deze brief leest u meer over de
werkzaamheden en het nieuwe werkzaamhedenoverzicht.
Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn
We werken aan de op- en afritten rondom de Laan Corpus den Hoorn. De nieuwe afrit 36a, van het
Vrijheidsplein richting het Martiniziekenhuis nemen we eind dit jaar in gebruik.

Werkzaamheden Vrijheidsplein
Aan de noordzijde gaan we vanaf eind oktober
verder met het slopen en renoveren van het
viaduct. We gaan verder met de verbreding van
de landhoofden aan de noordzijde van het
Vrijheidsplein en de bouw van de fundering voor
het nieuwe viaduct. We trillen damwanden in,
boren palen en voeren betonwerkzaamheden uit.
De werkzaamheden rondom het Vrijheidsplein
veroorzaken hinder op het gebied van geluid en
trillingen. De nachtwerkzaamheden staan vermeld
in de bijlage: Werkzaamhedenoverzicht.
Aanpassen rijbanen
Op de zuidelijke ringweg passen we tussen de Campinglaan en het Vrijheidsplein de indeling van de
rijbanen aan om voldoende werkruimte te krijgen. Zo kunnen we de zuidzijde van de ringweg
verbreden en de nieuwe oprit vanaf de Concourslaan/rotonde naar de zuidelijke ringweg afbouwen.
Hiervoor is de zuidelijke ringweg een aantal nachten dicht.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. Voor een actueel
overzicht van de verkeerstremmingen en omleidingsroutes in Groningen ga naar:
www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie
Vragen en klachten
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte
blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief West of blijf op de hoogte via
onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht
In de bijlage van deze brief vindt u het werkzaamhedenoverzicht. In de tabel staan alleen de
werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nachtwerk, geluid en verkeer.
Overige werkzaamheden voeren we uit op en maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en
19.00 uur en veroorzaken minder hinder voor de omgeving.

Wanneer

24 september tot en
met 1 december

Start onderbouw nieuw
viaduct noordzijde
Vrijheidsplein

Overdag

Intrillen palen
geluid van
staal op staal

-

28 oktober 22.00 uur tot
29 oktober 6.00 uur

Leggen liggers voor het
nieuwe viaduct voor de
oprit van de rotondes
Laan Corpus den Hoorn
naar de zuidelijke
ringweg richting
Julianaplein

Nacht

Geluid van
vrachtwagens
en machines

Verbindingsweg vanaf rotondes
Laan Corpus den Hoorn richting
Vrijheidsplein dicht.

Geluid van
vrachtwagens
en machines

In de nachten
Zuidelijke ringweg richting
Hoogezand tussen afrit 36
(Groningen West) en
Julianaplein dicht.
Zuidelijke ringweg richting
Drachten tussen oprit 37
(Helpman) en Julianaplein
dicht.

Trillingen en
geluid van
staal op staal

-

1 november tot en met
4 november

Asfalteren
middenbermen

8 november tot en met
12 november

Intrillen damwanden
noordzijde Vrijheidsplein

In de
nachten

8 november tot en met
11 november
Reserve 15 november
tot en met 18 november

Aanpassen rijbanen
zuidelijke ringweg

In de
nachten

Geluid van
vrachtwagens
en machines

11 november 20.00 uur
tot 12 november 6.00
uur
Reserve: 25 november
20.00 uur tot 26
november 6.00 uur

Wijzigen indeling verkeer
op rotondes

Nacht

Geluid van
vrachtwagens
en machines

In de nachten
Zuidelijke ringweg richting
Hoogezand tussen afrit 36
(Groningen West) en
Julianaplein dicht.
Zuidelijke ringweg richting
Drachten tussen oprit 37
(Helpman) en Julianaplein
dicht.
Onderdoorgang rotondes Laan
Corpus den Hoorn dicht. Vanaf
het Vrijheidsplein kan het
verkeer niet naar Laan Corpus
den Hoorn. Van Laan Corpus
den Hoorn kan verkeer niet
naar Drachten.

